
Dodatok č. 1  

k zmluve č. 4/2019 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej 

podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby 
 

uzatvorená v zmysle § 8 ods. 2 písm. b), § 75 ods. 1 písm. e) a ods. 2, zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
a § 51č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: OBEC KYNCEĽOVÁ 
Sídlo: Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová 
Zástupca: Ing. Martina Kubišová, PhD., starostka obce 
IČO: 00647659 
DIČ: 2021108914 
Banka:   
Číslo účtu /IBAN/:  

                                          ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ: SENIORKA, n. o. 
Sídlo: Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen  
Zástupca: Mgr. Ing. Miroslav Mlynár, riaditeľ  
IČO: 45735603 
DIČ: 2023331464 
Banka:  
Číslo účtu:  
Registračný úrad: Okresný úrad Banská Bystrica, OVVS/NO-6/2011 - register neziskových 

organizácií 
 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 

Po vzájomnej dohode obidvoch strán sa mení vyššie uvedená zmluva nasledovne: 
 

Čl. VI. 
Finančné príspevky poskytované objednávateľom 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť od 01.01.2020 nasledovné finančné 
príspevky pre prijímateľa sociálnej služby: pani                , (ďalej len „prijímateľ“)  narodená 
dňa              trvale bytom              , Kynceľová, PSČ 974 01, v mieste trvalého pobytu 
prijímateľa sociálnej služby podľa podmienok uvedených v zmluve č. 4/2019 zo dňa 
31.01.2019 a v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi SENIORKA n. o., 

Námestie SNP 35/48, Zvolen 960 01 v zastúpení Mgr. Ing. Miroslavom Mlynárom, riaditeľom 
a prijímateľom sociálnej služby. 

 
vo výške 0,60 € na jednu hodinu poskytovania sociálnej služby. Pri poskytovaní 
sociálnej služby pondelok až piatok v rozsahu 4 hodín denne (23 dní, t. j. 55,20 € mesačne), 
v kalendárnom mesiaci je finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby  vo výške 55,20 mesačne. 

 



Čl. VII.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1.      Objednávateľ sa zaväzuje poukázať finančné príspevky na účet zriadený v Československej 

obchodnej banke, a. s. číslo účtu                 , najskôr odo dňa účinnosti zmluvy o poskytovaní 

finančných príspevkov. Finančné príspevky budú na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy poskytované vo výške maximálne =55,20 € mesačne a to vždy k 20. dňu v nasledujúcom 

mesiaci, na základe predloženého Výkazu a faktúry o poskytovanej sociálnej službe za 

predchádzajúci mesiac. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť finančné príspevky na úhradu nákladov 

súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby žiadateľovi podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade s § 77 ods. 8 a 9 tohto zákona. 
 

 
 
 

Dodatok č. 1  k zmluve č. 4/2019 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej 

podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho 
každá strana obdrží dva rovnopisy. 
 
 
 
V Kynceľovej dňa:                               Vo Zvolene  dňa:  

Za objednávateľa                 Za poskytovateľa : 
 
 
 
 
 
Ing. Martina Kubišová, PhD.                       …........................................... 
 starostka obce                                                Mgr. Ing. Miroslav Mlynár  
                            riaditeľ     


